
Domingo, 11 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Eulália Nunes Silva
19h00 — Maria Teresa Barros Lima Costa

Segunda, 12 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa
Terça, 13 de Setembro — 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
—
—
—

Quarta, 14 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 15 de Setembro — 19h00
— Maria da Conceição de Azevedo Loureiro

(7.º Dia)
— Maria Teresa da Silva Guerra
—

Sexta, 16 de Setembro — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 17 de Setembro — 19h00
— Manuel Moreira de Sá
Domingo, 18 de Setembro

08h30 — Missa da Misericórdia
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Manuel da Silva Pinto

Sábado,  17 de Setembro
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Leitores e Acólitos

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas
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Vivemos sempre nas mãos de Deus.
Nelas, vivemos como perdoados

e aprendemos a perdoar....

(In)formação
Semanal 589

11 a 18 de Setembro de 2011
Domingo, 18 de Setembro

Continuamos a aceitar,, até ao próximo
Sábado, inscrições para Acólitos e Leitores
para as diversas Eucaristias.

Se gostamos das Eucaristias bem partici-
padas e dos elogios que nos dão pela nossa
organização, não podemos continuar indife-
rentes.

A nível de Leitores precisamos, em cada
Eucaristia, no mínimo, de três. No que se re-
fere a Acólitos, podem ir até 6 (seis) por Eu-
caristia. Se não houver gente, será caso para
perguntar se não devemos acabar com algu-
mas eucaristias que celebramos.

As inscrições podem ser feitas na Sacristia
ou no Cartório Paroquial.

Sábado, 17 de Setembro
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Outros assuntos
XXIV Domingo do Tempo Comum

1.ª Leit – Sir 27, 33 - 28, 9;
Salmo – Sal 102 (103), 1-2.3-4.9-10.11-12;
2.ª Leit – Rom 14, 7-8;
Evangelho – Mt 18, 21-35..
No domingo passado, reflectíamos na im-

portância e no modo de fazer a correcção fra-
terna. Hoje, a Sagrada Escritura aponta-nos
outra característica a ter em conta: o perdão.

O perdão não é um conselho, mas uma
obrigação: «Perdoa a ofensa do teu próximo»;
«Se meu irmão me ofender, quantas vezes de-
verei perdoar-lhe?». Mais que em todo o mun-
do, o perdão deve existir na vida comunitária
eclesial. Pedro questiona Jesus sobre o per-
dão que se deve dar ao irmão. Com esta per-
gunta, é-nos dito que a comunidade cristã é
uma comunidade onde o perdão brota e flo-
resce, onde o perdão é uma das característi-
cas fundamentais para se viver a vida frater-
na. O perdão é uma consequência do manda-
mento do amor, pelo qual se identificam os
discípulos de Jesus. Assim, o perdão é fruto
da generosidade sem medida do amor.

Todos compreendemos a resposta de Je-
sus a Pedro: é necessário perdoar sempre. O
perdão, porque é fruto de uma grande gene-
rosidade, não pode ter «barreiras matemáti-
cas». Perdoa e basta. Perdoa o mal (aquilo
que nos feriu), destruindo o mal com o bem;
perdoa até que o outro se sinta perdoado. To-
davia, este perdoar 70x7 relaciona-se também
com a nossa atitude de perdão, ou seja, estar-
mos sempre disponíveis para perdoar.

O modelo do perdão encontra-se no Sal-
mo deste domingo (Sl. 102). É um salmo mui-
to interessante, porque nos mostra como Deus

perdoa. Ele «perdoa», «cura», «salva da mor-
te a tua vida», «coroa-te de graça e de mise-
ricórdia», «não está sempre a repreender»,
«nem guarda ressentimento», «não nos tra-
tou segundo os nossos pecados», «nem nos
castigou segundo as nossas culpas», «afasta
de nós os nossos pecados». Por isso, «o Se-
nhor é clemente e compassivo, paciente e
cheio de bondade», lento para a ira e rico de
misericórdia. É neste contexto que deveremos
buscar a imagem do nosso perdão de tal ma-
neira que ele seja a medida do perdão que
Deus no-lo concederá.

O nosso perdão terá de ser de tal maneira
generoso para «ilustrar» a petição que faze-
mos no Pai-Nosso: «Perdoai-nos as nossas
ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido». Devemos perdoar, não es-
quecendo que «com a medida que empregar-
des para medir é que sereis medidos, e ainda
vos será acrescentado». O modelo do nosso
perdão está unicamente em Deus, para que a
medida do nosso perdão seja a mais agradá-
vel aos seus olhos.

Mas, se não perdoarmos por amor, ao me-
nos perdoemos por temor a Deus e pensemos
no fim da nossa vida. «Lembra-te do teu fim
e deixa de ter ódio; pensa na corrupção e na
morte, e guarda os mandamentos. Recorda
os mandamentos e não tenhas rancor ao pró-
ximo; pensa na Aliança do Altíssimo e não
repares nas ofensas que te fazem». Talvez este
aspecto ande muito esquecido das nossas ati-
tudes.

Perante tudo isto, há que ter em conta as
reconfortantes palavras de S. Paulo: «quer
vivamos, quer morramos, pertencemos ao
Senhor». Vivemos sempre nas mãos de Deus.
Nelas, vivemos como perdoados e aprende-
mos a perdoar.

Início da Catequese
Conforme já temos noticiado, a Cateque-

se Paroquial começa no próximo Sábado, dia
17 de Setembro, para os anos que já têm Ca-
tequistas, dentro do próprio horário da Cate-
quese, que voltamos a publicar.
1.º Ano .......... Sábado .....................  11h00
2.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
3.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
4.º Ano ............ A defenir (sem catequistas)
5.º Ano .......... Sexta-feira ...............  18h30
6.º Ano .......... Sábado ....................  15h00
7.º Ano .......... Sábado ....................  15h00
8.º Ano .......... Sábado ....................  17h30
9.º Ano .......... Sábado ....................  17h30
10.º Ano ........ Sexta-feira ...............  21h00

Para o 2.º, 3.º e 4.º Ano ainda não temos
Catequistas, pelo que não podemos fazer Ca-
tequese. São precisos 12 Catequistas. E os
primeiros Catequistas são os pais. A distri-
buição e horários podem ser consultados em
http://paroquiadesposende.wordpress.com

Recordo que no primeiro dia devem tra-
zer todos o contributo de 10,00 € para as des-
pesas com a Catequese.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar no seu horário de Verão:

Terça ................................  18h30 – 19h00
Quinta ..............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.




